Vybrané aktivity pracovníků týkající se očkování a infekcí
Jsme Švejkové, nedodržujeme doporučení. Represe je nutná.
Rozhovor MUDr. J. Kynčla pro iDNES.cz, 4.10.2020
_MARWEL_ALL_ARTICLE 6. říjen 2020 | Oddělení epidemiologie infekčních nemocí

Covid není poslední pandemie...
MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. pro Aha!
_MARWEL_ALL_ARTICLE 28. březen 2020 |

Virus je ještě zvládnutelný, lidé ale musí změnit své obvyklé chování
MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. pro časopis Ekonom
_MARWEL_ALL_ARTICLE 12. březen 2020 |

Opatření proti koronaviru: Jak se chovat v hromadné dopravě a jak v
karanténě? Jak chránit seniory?
MUDr. Fabiánová, Ph.D. - rozhovor: Dvojka "Káva o čtvrté"
_MARWEL_ALL_ARTICLE 10. březen 2020 |

Roušky jsou pro Čechy velká neznámá. Naučte se pět pravidel jejich použití
MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D. pro iDnes
_MARWEL_ALL_ARTICLE 1. březen 2020 |

K panice z čínského koronaviru není důvod, u nás zabíjí "běžná" chřipka
MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D. pro Interview Plus
_MARWEL_ALL_ARTICLE 28. leden 2020 |

Uzavřít Čínu kvůli viru nejde. Myjte si na cestách ruce a pozorujte se
MUDr. Fabiánová, Ph.D. pro Aktuálně.cz
_MARWEL_ALL_ARTICLE 23. leden 2020 |

Spalničky nejsou "běžná dětská nemoc". Novinky v očkování.
Komentáře MUDr. J. Kynčla a MUDr. P. Lexové k aktuální problematice spalniček v článku Julie Dlouhé na
www.prozeny.cz ze dne 26. 2. 2019.
_MARWEL_ALL_ARTICLE 26. únor 2019 |

V přetahované virů hrává chřipka prim, říká lékař.
Rozhovor Ivany Matyášové s MUDr. Janem Kynčlem ke chřipce v Lidových novinách 30. ledna 2019.
_MARWEL_ALL_ARTICLE 25. únor 2019 |

Difterie (záškrt) opět aktuální
Díky nízké proočkovanosti populace ve světě proti difterii (záškrtu) narůstá v poslední době počet případů a
úmrtí na toto onemocnění. Onemocnění lze předcházet očkováním. Uvádíme proto stručné informace
k onemocnění.
_MARWEL_ALL_ARTICLE 9. leden 2018 |

Chřipka zabíjí
Rozhovor Ludmily Hamplové věnovaný komplexní problematice chřipky a významu očkování s MUDr.
Janem Kynčlem pro časopis Téma č. 49/2017

_MARWEL_ALL_ARTICLE 13. prosinec 2017 |

Očkování a jeho rizika
Článek pro časopis Farmakoterapeutické informace, č. 7-8/2017, vydává SÚKL
_MARWEL_ALL_ARTICLE 13. prosinec 2017 |

Výskyt infekčních onemocnění preventabilních očkováním v České republice
v letech 2012-2016
Článek je věnován nemocem, proti kterým se v ČR provádí rutinní očkování v rámci pravidelného
očkovacího kalendáře. Poskytuje přehled o výskytu nemocí preventabilních očkováním v období let
2012-2016 a o vlivu měnící se úrovně proočkovanosti české populace na výskyt některých onemocnění.
Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2017; 26 (8): 283 - 287.
_MARWEL_ALL_ARTICLE 19. říjen 2017 |

Situace ve výskytu klíšťové encefalitidy v roce 2016 v České republice
Odkaz na článek o výskytu onemocnění klíšťovou encefalitidou, která je v ČR endemickým onemocněním a
která je preventabilní očkováním.
_MARWEL_ALL_ARTICLE 1. červen 2017 |

Očkování při cestách do zahraničí
Vzhledem k stále větší oblibě cestování mezi obyvateli ČR a to i do exotických destinací je třeba
zdůrazňovat význam očkování jako zásadního způsobu prevence onemocnění infekční chorobou při
pobytu v zahraničí.
_MARWEL_ALL_ARTICLE 13. prosinec 2016 |

VŠE O CHŘIPCE: Jak se jí vyhnout a jak ji přežít? Rady experta
Rozhovor s epidemiologem Janem Kynčlem na TN.cz o problematice chřipky a očkování proti chřipce.
_MARWEL_ALL_ARTICLE 13. říjen 2016 |

Odkaz na odborné publikace v recenzovaných a impaktovaných časopisech
věnujících se zejména problematice infekčních nemocí a očkování.
_MARWEL_ALL_ARTICLE 13. říjen 2016 |

Proč je poliomyelitida (poliomyelitis anterior acuta) a post-poliomyelitický
syndrom (PPS) stále aktuální?
Anonce k odborné konferenci a k významu očkování proti přenosné dětské obrně.
_MARWEL_ALL_ARTICLE 13. prosinec 2015 |

Jednodenní odborná konference: Postpoliomyelitický syndrom. Přenosná
dětská obrna. 55 let od zavedení plošného očkování v ČR.
Materiály z konference, která se konala 22.10.2015 ve velké přednáškové síni v budově č. 11 SZÚ za účasti
členů Asociace polio, kteří mají s přenosnou dětskou obrnou své vlastní zkušenosti.
_MARWEL_ALL_ARTICLE 13. prosinec 2015 |

Několik komentářů k očkování
Článek reagující na úvahy o prospěšnosti očkování na webu SZÚ.
_MARWEL_ALL_ARTICLE 13. březen 2015 | MUDr. Fabiánová Kateřina

Záznam chatu ze čtvrtka 2.5.2013
Záznam chatu věnovaný problematice černého kašle a očkování a chřipce.
_MARWEL_ALL_ARTICLE 13. květen 2013 |

Černý kašel a záškrt
Záznam České televize věnovaný problematice černého kašle, očkování a záškrtu.
_MARWEL_ALL_ARTICLE 13. leden 2012 |

